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ABSTRAK 

SMKS Barunawati Surabaya merupakan salah satu instansi pendidikan 

swasta di Surabaya yang berada di bawah naungan Yayasan Barunawati Biru 

Surabaya (YBBS). SMKS Barunawati Surabaya memiliki 5 program studi, salah 

satunya adalah program studi akuntansi. Dalam pelaksanaan pembelajaran 

akuntansi, siswa dikenalkan mulai dari perusahaan jasa, perusahaan dagang dan 

perusahaan manufaktur. Saat ini pengenalan perhitungan akuntansi pada 

perusahaan jasa kepada siswa kelas X masih menggunakan microsoft excel atau 

secara manual, sehingga siswa merasa kesulitan dan harus menghitung pada setiap 

tahapan akuntansinya. Pembelajaran tersebut dinilai kurang efektif dan efisien. 

Aplikasi SIA berbasis website yang telah dibangun terbukti mampu menjawab 

permasalahan tersebut, dibuktikan dengan menggunakan pengujian Balck Box 

Testing dan User Experience Quesionarre (UEQ). Pada 40 Test Case Black Box 

menghasilkan 100% fungsi dapat berjalan dan hasil UEQ yang menunjukkan rata-

rata jawaban bagus pada daya tarik, kejelasan, efisiensi, ketepatan, stimulasi, dan 

kebaruan pada uji coba penggunaan aplikasi pada 40 total responden. 

Kata kunci : Akuntansi, Sistem Informasi Akuntansi, Laravel, Black Box Testing, 

dan User Experience Quesionarre (UEQ). 

  



 
 

viii 
 

KATA PENGANTAR 

 Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan 

hidayah-Nya sehingga penulis dapat melaksanakan Kerja Praktik dan 

menyelesaikan pembuatan laporan dari Kerja Praktik ini. Laporan ini disusun 

berdasarkan Kerja Praktik dan hasil studi yang dilakukan selama kurang lebih 1 

(satu) bulan di SMKS Barunawati Surabaya. Kerja Praktik ini membahas tentang 

Rancang Bangun Aplikasi Pembelajaran Praktikum Sistem Informasi Akuntansi Di 

Smks Barunawati Surabaya. 

 Penyelesaian laporan Kerja Praktik ini tidak terlepas dari bantuan berbagai 

pihak yang telah memberikan banyak masukan, nasihat, saran, kritik, dan dukungan 

moral maupun materil kepada penulis. Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa 

terima kasih kepada: 

1. Ibu dan Bapak tercinta serta keluarga yang selalu mendoakan, mendukung, dan 

memberikan semangat di setiap langkah dan aktivitas penulis. 

2. Ibu Tri Sagirani, S.Kom., M.MT selaku Dekan Fakultas Teknologi dan 

Informatika Universitas Dinamika sekaligus dosen pembimbing dalam 

kegiatan Kerja Praktik yang telah membantu dalam proses penempatan dan 

memberikan izin kepada penulis untuk melakukan Kerja Praktik serta telah 

membimbing, mendukung, dan memberikan motivasi kepada penulis dalam 

proses Kerja Praktik.. 

3. Bapak Dr. Anjik Sukmaaji, S.Kom., M.Eng selaku Ketua Program Studi S1 

Sistem Informasi Universitas Dinamika yang telah memberikan izin kepada 

penulis untuk melakukan Kerja Praktik.  



 
 

ix 
 

4. Bapak H. Mad Sidi, S.E, S.Pd.I, MM selaku Kepala SMKS Barunawati 

Surabaya yang telah memberikan izin dan kesempatan dalam melakukan Kerja 

Praktik kepada penulis. 

5. Ibu Ellya Suryakartika, S.Pd. selaku Ketua Program Studi Akuntansi di SMKS 

Barunawati Surabaya yang telah memberikan dukungan serta bimbingan dalam 

melakukan Kerja Praktik kepada penulis. 

6. Adrianus Wijaya, S.Kom. selaku laboran Program Studi S1 Sistem Informasi 

yang membantu penulis untuk menyelesaikan masalah query database. 

7. Teman-teman tercinta yang memberikan bantuan dan dukungan dalam 

penyusunan laporan ini. 

8. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah 

memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis. 

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal kepada semua 

pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan serta nasehat dalam proses 

Kerja Praktik ini. 

Penulis menyadari bahwa Kerja Praktik yang dikerjakan ini masih banyak 

terdapat kekurangan sehingga kritik yang bersifat membangun dan saran dari semua 

pihak sangatlah diharapkan agar aplikasi ini dapat diperbaiki menjadi lebih baik 

lagi. Semoga laporan Kerja Praktik ini dapat diterima dan bermanfaat bagi penulis 

dan semua pihak. 

Surabaya, 17 Juni 2021 

 

Penulis   

 



 
 

x 
 

 

 

DAFTAR ISI  

 

Halaman 

ABSTRAK ............................................................................................................ vii 

KATA PENGANTAR ......................................................................................... viii 

DAFTAR ISI ........................................................................................................... x 

DAFTAR TABEL ................................................................................................. xii 

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... xiii 

DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................................... xv 

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... 16 

1.1 Latar Belakang ................................................................................. 16 

1.2 Rumusan Masalah ............................................................................ 17 

1.3 Batasan Masalah .............................................................................. 18 

1.4 Tujuan .............................................................................................. 18 

1.5 Manfaat ............................................................................................ 18 

1.6 Sistematika Penulisan ...................................................................... 19 

BAB II ................................................................................................................... 21 

GAMBARAN UMUM.......................................................................................... 21 

2.1 Latar Belakang Perusahaan.............................................................. 21 

2.2 Identitas Perusahaan ........................................................................ 23 

2.3 Visi Perusahaan ............................................................................... 23 

2.4 Misi Perusahaan ............................................................................... 23 

2.5 Struktur Organisasi .......................................................................... 24 

BAB III LANDASAN TEORI .............................................................................. 27 

3.1 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) .............................................. 27 

3.2 Akuntansi Keuangan ........................................................................ 27 

3.3 Sistem Informasi Akuntansi (SIA) .................................................. 30 

3.4 Website ............................................................................................. 30 

3.5 Laravel ............................................................................................. 32 



 
 

xi 
 

3.6 Extreme Programming (XP) ............................................................ 34 

3.7 Black-box Testing ............................................................................ 37 

3.8 User Experience Questionarre (UEQ) ............................................ 38 

BAB IV ................................................................................................................. 40 

DESKRIPSI PEKERJAAN ................................................................................... 40 

4.1 Planning (Perencanaan) ................................................................... 40 

4.1.1 Identifikasi Masalah ............................................................. 41 

4.1.2 Analisa Kebutuhan ............................................................... 41 

4.2 Design (Pemodelan) ........................................................................ 44 

4.2.1 Pemodelan Sistem ................................................................ 44 

4.2.2 Pemodelan Data ................................................................... 55 

4.3 Coding (Pengkodean) ...................................................................... 56 

4.3.1. Create Account .................................................................... 56 

4.3.2. Daftar Akun dan Kode Transaksi........................................ 57 

4.3.3. Jurnal Umum ....................................................................... 58 

4.3.4. Buku Besar .......................................................................... 59 

4.3.5. Neraca Saldo ....................................................................... 60 

4.3.6. Jurnal Penyesuaian .............................................................. 61 

4.3.7. Neraca Lajur ........................................................................ 62 

4.3.8. Laporan Keuangan .............................................................. 63 

4.3.9. Jurnal Penutup ..................................................................... 65 

4.3.10. Neraca Saldo Setelah Penutupan....................................... 66 

4.4 Testing (Pengujian) .......................................................................... 67 

4.4.1. Black Box Testing ............................................................... 67 

4.4.2. UEQ .................................................................................... 74 

BAB V PENUTUP ................................................................................................ 76 

5.1 Kesimpulan ...................................................................................... 76 

5.2 Saran ................................................................................................ 76 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 78 

LAMPIRAN .......................................................................................................... 82 

  



 
 

xii 
 

DAFTAR TABEL 

 

Halaman 

Tabel 1. Hasil identifikasi masalah. ...................................................................... 41 

Tabel 2. Hasil analisa kebutuhan. ......................................................................... 42 

Tabel 3. Hasil uji coba menggunakan Black Box Testing. .................................... 67 

Tabel 8. Hasil perhitungan hasil kuesioner dengan menggunakan metode UEQ. 74 

 

  



 
 

xiii 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Halaman 

Gambar 1. Logo YBBS. ........................................................................................ 22 

Gambar 2. Peta Lokasi SMKS Barunawati Surabaya. .......................................... 23 

Gambar 3. Bagan struktur organisasi SMKS Barunawati Surabaya ..................... 25 

Gambar 4. Alur pencatatan laporan keuangan perusahaan jasa. ........................... 28 

Gambar 5. Run setup windows. ............................................................................ 33 

Gambar 6. Tampilan CMD. .................................................................................. 33 

Gambar 7. Versi composer. ................................................................................... 34 

Gambar 8. Create project Laravel. ....................................................................... 34 

Gambar 9. Skema extreme programming. ............................................................ 35 

Gambar 10. Skema rancang bangun aplikasi. ....................................................... 40 

Gambar 11. Use case diagram SIA....................................................................... 45 

Gambar 12. Activity diagram register. .................................................................. 46 

Gambar 13. Activity diagram mendaftarkan akun jurnal. ..................................... 47 

Gambar 14. Activity diagram memasukkan transaksi jurnal umum. .................... 48 

Gambar 15. Activity diagram memasukkan transaksi jurnal penyesuaian. ........... 49 

Gambar 16. Activity diagram laporan keuangan. .................................................. 50 

Gambar 17. Sequence diagram register. ............................................................... 51 

Gambar 18. Sequence diagram daftar akun. ......................................................... 52 

Gambar 19. Sequence diagram memasukkan transaksi jurnal umum .................. 52 

Gambar 20. Sequence diagram memasukkan transaksi jurnal penyesuaian. ........ 53 

Gambar 21. Sequence diagram mengelola laporan keuangan. ............................. 54 



 
 

xiv 
 

Gambar 22. Class diagram aplikasi SIA............................................................... 55 

Gambar 23. Halaman membuat akun. ................................................................... 57 

Gambar 24. Halaman daftar akun jurnal dan kode transaksi. ............................... 58 

Gambar 25. Halaman daftar transaksi jurnal umum. ............................................ 59 

Gambar 26. Halaman buku besar. ......................................................................... 60 

Gambar 27. Halaman neraca saldo........................................................................ 60 

Gambar 28. Halaman daftar transaksi jurnal penyesuaian. ................................... 62 

Gambar 29. Halaman neraca lajur. ........................................................................ 63 

Gambar 30. Halaman laporan laba rugi. ............................................................... 64 

Gambar 31. Halaman laporan perubahan modal. .................................................. 65 

Gambar 32. Halaman laporan posisi keuangan. .................................................... 65 

Gambar 33. Halaman jurnal penutup. ................................................................... 66 

Gambar 34. Halaman Neraca Saldo Setelah Penutupan. ...................................... 67 

Gambar 35. Bencmark Graphic UEQ. .................................................................. 75 

 

  



 
 

xv 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Halaman 

Lampiran 1. Form KP-3 Surat Balasan ................................................................. 82 

Lampiran 2. Form KP-5 Acuan Kerja ................................................................... 83 

Lampiran 3. Form KP-5 Garis Besar Rencana Kerja Mingguan .......................... 84 

Lampiran 4. Form KP-6 Log Harian dan Catatan Perubahan Acuan Kerja .......... 85 

Lampiran 5. Form KP-6 Log Harian dan Catatan Perubahan Acuan Kerja .......... 86 

Lampiran 6. Form KP-7 Kehadiran Kerja Praktik ................................................ 87 

Lampiran 8. Kartu Bimbingan Kerja Praktik ........................................................ 88 

Lampiran 9. Biodata Penulis ................................................................................. 89 



16 
  

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan jenjang pendidikan tingkat 

menengah di Indonesia yang menjadi salah satu pemegang peranan penting dalam 

menyiapkan calon pekerja yang ahli sesuai dengan bidang yang diminati dan sesuai 

dengan kebutuhan di pasar. Hal ini didukung dengan landasan dari Undang-Undang 

Republik Indonesia (RI) No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 

pasal 15 yang menyatakan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan 

menengah yang mengedepankan persiapan siswa dalam memasuki dunia kerja dan 

pengembangan sikap profesional dalam bekerja (Pemerintah Indonesia, 2003). 

Berlandasakan dari peraturan tersebut, pada SMK terdapat beberapa jurusan yang 

sesuai dengan bidang pekerjaan yang ada pada pasar dunia kerja untuk mendukung 

persiapan dalam memasuki dunia kerja. Pada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta 

(SMKS)  Barunawati Surabaya terdapat 5 jurusan program studi, yaitu Akuntansi, 

Administrasi Perkantoran, Multi Media, Teknik Komputer Jaringan dan Perhotelan.  

Pada setiap jurusan yang ada pada SMKS Barunawati Surabaya terdapat mata 

pelajaran praktikum, mata pelajaran ini ditujukan kepada siswa untuk melakukan 

praktik tentang pelajaran dan bidang yang kemungkinan akan dilakukan pada dunia 

kerja nantinya. Pada program akuntansi terdapat praktikum tentang penulisan jurnal 

akuntansi pada perusahaan jasa yang dikenalkan pada siswa di awal semester, 

perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Dalam pelaksanaannya pembuatan 

jurnal dan pengenalan jurnal setiap jenis perusahaan 
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kepada siswa, masih menggunakan berkas excel dan soal pada kertas. Berdasarkan 

hasil wawancara yang dilakukan terhadap ketua program studi akuntansi dan salah 

satu guru produktif akuntansi, mengatakan bahwa cara lama seperti itu dirasa 

kurang efektif  dalam  pembelajarannya, apa lagi di masa pandemic seperti ini yang 

masih menggunakan metode pembelajaran online atau dalam jaringan (daring). Hal 

ini mengakibatkan pemahaman siswa terhadap pengenalan laporan akuntansi dasar 

atau akuntansi perusahaan jasa menjadi kurang maksimal, jika siswa kurang 

memahami tentang akuntansi dasar yang diberikan, maka siswa untuk melanjutkan 

ke akuntansi lanjutan akan mengalami  kesuliatan. 

Berdasarkan uraian masalah yang ada dan hasil wawancara yang sudah 

dilakukan, maka solusi yang dapat ditawarkan yaitu dengan melakukan rancang 

bangun aplikasi pembelajaran praktikum sistem informasi akuntansi di smks 

barunawati surabaya. Solusi yang ditawarkan berupa aplikasi Sistem Informasi 

Akuntansi (SIA) pada perusahaan jasa berbasis website dan menggunakan 

framework Laravel 8. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian permasalahan yang ada pada latar belakang, maka dapat 

disampaikan bahwa rumusan masalah pada kerja praktik adalah bagaimana 

merancang bangun aplikasi pembelajaran praktikum sistem informasi akuntansi di 

smks barunawati surabaya berbasis website dengan menggunakan framework 

Laravel 8. 
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1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam pelaksanaan Kerja Praktik terdapat 

beberapa batasan masalah, antara lain : 

1. Siklus akuntansi yang digunakan dalam pembuatan aplikasi adalah siklus 

akuntansi perusahaan jasa. 

2. Siklus akuntansi  perusahaan jasa yang digunakan ada 5 siklus, yaitu: a). 

Daftar akun, b). Jurnal umum, c). Buku besar, d). Neraca Saldo, dan  e). 

Laporan laba rugi.  

3. Aplikasi yang dibangun berbasis website dan menggunakan framework 

Laravel 8. 

 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan rumusan masalah, maka dapat 

disesuaikan bahwa, tujuan dari kerja praktik ini adalah melakuan rancang bangun 

aplikasi pembelajaran praktikum sistem informasi akuntansi perusahaan jasa guna 

untuk menunjang aktifitas praktikum program studi akuntansi pada SMKS 

Barunawati Surabaya agar lebih mudah dipahami oleh siswa dan pembelajaran 

lebih efektif dan efisien dengan menggunakan SIA. 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat dari pelaksanaan Kerja Praktik ini untuk mitra perusahaan, 

antara lain: 

1. Membantu guru dalam mengenalkan pembuatan siklus akuntansi perusahaan 

jasa pada siswa. 
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2. Membantu siswa dalam mempelajari sikuls akuntansi perusahaan dengan 

menggunakan SIA. 

3. Memudahkan siswa dalam melakukan proses perhitungan siklus akuntansi 

perusahaan jasa. 

Sedangkan manfaat untuk penulis dalam melakukan kerja praktik ini antara 

lain: 

1. Membantu penulis untuk menyelesaikan tugas semester 6 dengan mata kuliah 

kerja praktik. 

2. Membantu penulis untuk mengimplementasikan point ke 3 three dharma 

perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. 

3. Membantu penulis dalam mengembangkan potensi dalam hal software 

developer. 

4. Mengedukasi penulis dalam pembelajaran siklus akuntansi perusahaan jasa. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Guna untuk memudahkan pembaca dan penulis dalam melakukan 

pemahaman secara menyeluruh terhadap permasalahan yang sedang dibahas, maka 

terdapat sistematika penulisan yang dibagi ke dalam beberapa bab,  antara lain: 

 BAB I  PENDAHULUAN  

Bab ini berisi tentang latar belakang yang berhubungan dengan SMKS 

Barunawati Surabaya, rumusan masalah pada pelaksanaan Kerja Praktik, 

batasan masalah pada pelaksanaan Kerja Praktik, tujuan yang ingin dicapai 

dalam Kerja Praktik yang dilakukan, manfaat yang didapatkan pada 

pelaksanaan Kerja Praktik dan sistematika penulisan proposal. 



20 
 

 
 

 BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI 

 Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum atau identitas dari SMKS 

Barunawati Surabaya, mulai dari visi & misi perusahaan, dan struktur 

organisasi. 

 BAB III LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisi pembahasan terkait teori yang dianggap berhubungan dengan 

Kerja Praktik yang dilakukan dan menjadi acuan dalam menyelesaikan 

masalah. 

 BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN 

Bab ini menjelaskan tentang uraian langkah-langkah yang digunakan dalam 

melakukan rancang bangun aplikasi SIA.  

 BAB V PENUTUP 

Bab ini membahas tentang kesimpulan dari hasil pengujian dari rancang 

bangun aplikasi SIA dengan tujuan yang ingin dicapai dan permasalahan 

serta saran bermanfaat untuk pengembangan aplikasi.
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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

2.1 Latar Belakang Perusahaan 

SMKS Barunawati Surabaya berada dalam naungan Yayasan Barunawati 

Biru Surabaya (YBBS). YBBS merupakan Yayasan sosial yang bergerak di bidang 

Pendidikan. YBBS pertama kali berdiri pada tahun 1987 dengan nama Yayassan 

Sekar Laut (YSL), kemudian berganti nama menjadi YBBS pada tahun 2011 

dengan pengurus baru. Sesuai dengan Akta Notaris Habib Adjie, SH, M.Hum 

Nomor 6 Tanggal 8 Juli 2010, bahwa penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di 

sekolah Barunawati Surabaya berada di jajaran koordinator 3 di bawah naungan PT 

Pelabuhan Indonesia III. Untuk saat ini YBBS mengelola Unit Pendidikan mulai 

dari tingkat KB/TK, SD, SMP, SMA, SMK dan STIAMAK Barunawati. Sesuai 

dengan tagline dari YBBS,YBBS hadir sebagai mitra pemerintah dalam 

menyiapkan anak bangsa yang berkarakter, berkompeten, dan mandiri dalam 

melaksanakan pembelajaran. 
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Gambar 1. Logo YBBS. 

SMKS Barunawati Surabaya menyiapkan siswa agar mampu untuk bersaing 

di dunia kerja nanti, melalui 5 bidang program studi, yaitu Akuntansi, Administrasi 

Perkantoran, Multi Media, Teknik Komputer Jaringan dan Perhotelan. Guna untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan, SMKS Barunawati Surabaya melakukan 

beberapa trobosan dalam menciptakan metode pembelajaran agar siswa-siswa 

dapat belajar dengan nyaman dan semangat. Saat ini SMKS Barunawati Surabaya 

memiliki 11 orang karyawan dan 50 orang pengajar atau guru. Dari 5 bidang 

program studi tersebut tercatat sampai saat ini terdapat 689 siswa. SMKS 

Barunawati Surabaya dipimpin oleh seorang kepala sekolah, kepala SMKS 

Barunawati Surabaya adalah Bapak H. Mad Sidi, SE., S.Pd.I., MM. 
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Gambar 2. Peta Lokasi SMKS Barunawati Surabaya. 

2.2 Identitas Perusahaan 

Nama Instansi  : SMKS Barunawati Surabaya 

Alamat   : Jl. Perak Barat No. 173, Surabaya 

No. Telepon  : (031) 3291312 

Website  : smk.ybbs-surabaya.id 

Email   : smk@ybbs-surabaya.id 

2.3 Visi Perusahaan 

SMKS Barunawati Surabaya memiliki visi untuk mengembangkan potensi 

diri siswa dan membimbing siswa, visi yang dimaksud yaitu “Sekolah berkulitas, 

berwawasan global, berkarakter, dan religius”. 

2.4 Misi Perusahaan 

Untuk mewujudkan visi yang dituju, SMKS Barunawati Surabaya memiliki 

4 misi untuk mewujudkan visi tersebut, antara lain: 
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1. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran aktif, inovatif, kreatif dan 

menyenangkan. 

2. Meningkatkan kualitas integritas melalui pembinaan karakter interpreneur 

dan religius. 

3. Menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015  dalam pengelolaan 

dan pelayanan. 

4. Memperkuat institusi pasangan dengan Du/Di baik dalam proses 

pembelajaran maupun tamatan siswa. 

2.5 Struktur Organisasi 

Dalam melakukan proses pembelajaran, SMKS Barunawati Surabaya 

memeiliki struktural organisasi untuk menjalankannya. SMKS Barunawati 

Surabaya di kepalai oleh Bapak H. Mad Sidi, SE., S.Pd.I., MM. selaku Kepala 

SMKS Barunawati Surabaya. Kepala Sekolah membawahi 3 bagian, untuk bagan 

struktur organisasi SMKS Barunawati Surabaya, dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Wakasek Kurikulum Waka Kesiswaan Waka Sarpras 

Kaprodi  
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Seperti yang tertera pada Gambar 3 tentang struktural organasi SMKS 

Barunawati Surabaya, bahwa kepala sekolah membawahi 3 bagian, yaitu wakasek 

kurikulum, waka kesiswaan, dan waka sarpas dan wakasek kurikulum membawai 

5 ketua program studi, serta setiap ketua program studi mebawahi guru. Untuk 

Tugas Pokok dan Fungsi pada setiap bagian  antara lain:  

1. Wakasek Kurikulum 

a. Menyiapkan format pembelajaran yang dibutuhan guru mata pelajaran  

b. Menyiapkan silabus dan membantu kepala sekolah dalam mengurus 

kegiatan kurikulum intrakulikuler dan ekstrakulikuler.  

2. Waka Kesiswaan  

a. Menyususn program pembinaan kesiswaan  

b. Melakukan bimbingan serta pengarahan terhadap kegiatan siswa atau 

OSIS.  

 

3. Waka Sarpas  

a. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana sekolah 

b. Menyusun tata kelola lingkungan sekolah.   

4. Ketua Program Studi 

a. Menyusun program kerja 

b. Mengkoordinir pembagian tugas guru dalam pengajaran 

c. Melaksanakan uji kompetensi 

Gambar 3. Bagan struktur organisasi SMKS Barunawati Surabaya 
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d. Mengkoordinir pengembangan bahan ajar 

e. Melaporkan ketercapaian program kerja 

5. Guru 

a. Melaksanakan pengajaran terhadap siswa sesuai dengan silabus 

b. Melakukan penilaian terhadap siswa. 

Untuk pengguna utama atau end user dari aplikasi ini adalah siswa SMKS 

Barunawati yang kemudian dibimbing dalam penggunaannya oleh guru produktif 

dari program studi akuntansi.
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

3.1 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

SMK merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan menengah formal yang 

berfokus kepada pendidikan kejuruan dan merupakan lanjutan dari Sekolah 

Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk pendidikan 

lainnya yang sederajat (Premono, 2010). Sesuai dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia (RI) No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 15, 

bentuk pengajaran pada SMK sebagian besar berbentuk praktikum dan difokuskan 

untuk mempersiapkan peserta didik atau siswa untuk menghadapi apa yang akan 

dilakukan pada dunia kerja nanti, melalui mata pelajaran produktif. 

Menurut Hanafi & Ma’sum (2015) bahwa sebagian besar SMK di Indonesia 

telah menyesuaikan kurikulum pembelajaran dengan kebutuhan pasar dan 

kebutuhan masyarakat sesuai dengan bidang kehalian masing-masing melalui 

mediasi antara pihak instansi sekolah dengan masyarakat dan dunia industri melalui 

program pembelajaran Praktik Kerja Lapangan (PKL). Dengan demikan setelah 

lulus dari SMK, siswa dapat beradaptasi dengan dunia kerja secara cepat dan 

mudah.  

3.2 Akuntansi Keuangan 

Akuntansi keuangan merupakan salah satu komponen terpenting dalam 

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) atau hal mendasar yang harus dipahami sebelum 

membuat atau menjalankan SIA dalam perhitungan laporan keuangan (Ida 

Rosnindah, 2018). Dalam penggunaannya akuntansi keuangan bertujuan untuk 
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penyusunan laporan pada sebuah perusahaan. Perusahaan yang dimaksud terdapat 

3 jenis, yaitu perusahaan jasa , perusahaan  dagang dan perusahaan manufaktur. 

Menurut Chesaria, dkk. (2015) dalam penerapan akuntansi keuangan perusahaan 

jasa terdapat 4 sub bab bahasan dan pada setiap sub bahasannya terdapat indikator 

kompetensi yang digunakan, yaitu pengelolahan dokumentasi transaksi, pencatatan 

transaksi pada jurnal umum, publish transaksi pada buku besar, dan penyusunan 

laporan keuangan. Dalam perhitungan laporan keuangan perusahaan jasa terdapat 

beberapa tahapan dalam melakukan pencatatan keuangannya, untuk alur pencatatan 

dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

Gambar 4. Alur pencatatan laporan keuangan perusahaan jasa. 

Sesuai gambar 4 tentang alur pencatatan laporan keuangan perusahaan jasa, 

terdapat 3 tahapan utama dalam pencatatan laporannya, antara lain: 

1. Tahap Pencatatan 
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Dalam tahap ini terdapat aktivitas pencatatan transaksi keuangan 

perusahaan yang bersifat finansial sebagai pondasi atau dasar dari proses 

pencatatan akuntansi keuangan perusahaan jasa dengan melampirkan bukti 

transaksi pada setiap transaksinya. Pada tahap pencatatan terdapat beberapa 

elemen di dalamnya, antara lain: 

a. Bukti atau dokumen transaksi 

b. Pencatatan jurnal umum 

c. Posting ke buku besar. 

2. Tahap Pengikhtisaran / Penyesuaian 

Dalam sebuah ilmu akuntansi, ada sebuah tahapan penyesuaian. Tahap 

penyesuaian ini berupa sebuah jurnal penyesuaian. Biasanya tahap 

penyesuaian ini ada pada akhir periode akuntansi yang bertujuan untuk 

menampilkan saldo yang sesungguhnya pada neraca saldo setelah 

penyesuaian. Tahap penyesuaian terdapat 2 elemen utama, antara lain: 

a. Jurnal penyesuaian 

b. Neraca lajur 

3. Tahap Pelaporan 

Di dalam ilmu akuntansi, ada sebuah tahapan pelaporan, yakni laporan 

keuangan. Laporan keuangan adalah sebuah catatan informasi keuangan 

suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk 

menggambarkan dan menilai kinerja perusahaan selama periode tersebut. 

Ada 5 macam laporan keuangan dalam akuntasnsi keuangan yaitu laporan 

laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus 

kas, dan catatan atas laporan keuangan. 
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3.3 Sistem Informasi Akuntansi (SIA) 

Sebuah sistem informasi yang menghasilkan informasi berupa nomor faktur 

atau invoice dapat dikatakan sebagai Sistem Informasi Akuntansi (SIA) (Susanto, 

2017). Dalam SIA terdapat 2 pengguna utama, pengguna pertama adalah pengguna 

yang menggunakan SIA sebagai pencatatan transaksi informasi akuntansi keuangan 

dan pengguna kedua sebagai penerima informasi seperti nomor invoice atau nota. 

Menurut Dita & Putra (2016) SIA dibangun dengan tujuan untuk membantu 

pengelolahan dan pengendalian akuntansi keuangan perusahaan jasa, dagang, dan 

manufaktur. SIA menggabungkan kemajuan teknologi dengan siklus akuntansi 

yang sudah ada, oleh karena itu dengan adanya SIA membantu organisasi atau 

perusahaan dalam mendapatkan informasi terkait permintaan pasar dan 

pengelolahan akuntansi dengan mudah. 

Siklus dalam SIA berdasarkan siklus akuntansi keuangan yang digunakan 

pada jenis-jenis perusahaan tertentu, karena pada setiap jenis perusahaan memiliki 

beberapa perbedaan tertentu dalam pencatatan siklus akuntansinya. Oleh karena itu 

sebelum merancang SIA, hal pertama yang harus dipahami dan dipelajari lebih 

lanjut yaitu terkait siklus akuntansi perusahaan apa yang akan dimasukkan kedalam 

SIA dan siklus akuntansi keuangan dari perusahaan tersebut. 

3.4 Website 

Website merupakan sebuah platform yang memberikan sebuah wadah untuk 

menyampaikan sebuah informasi atau kumpulan halaman melalui domain pada 

internet agar dapat di akses oleh semua orang yang membutuhkan informasi dari 

website tersebut (Waryanto, 2018). Dalam pembangun aplikasi berbasis website 

terdapat 3 elemen utama yang harus disiapkan, agar  website dapat diakses dan 
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menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh orang. Elemen yang dimaksud antara 

lain: 

1. Domain 

Domain merupakan unsur website pertama yang harus ada pada sebuah 

website, karena domain memudahkan orang dalam mencari alamat dari 

sebuah website. Karena domain menerjemahkan alamat Internet Protocol (IP) 

yang berupa angka menjadi alamat alphabet yang dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan nama alamat website yang diinginkan untuk menarik perhatian 

orang dalam mengakses website tersebut. 

2. Hosting 

Hosting merupakan alat untuk menyimpan kebutuhan data yang 

dibutuhkan pada website seperti script, gambar, video, musik dan file lainnya 

yang dibutuhkan dallam website tersebut. Hosting biasanya disediakan oleh 

pihak ketiga dari pembangun aplikasi dan hosting yang disediakan bersifat 

prabayar. 

3. Konten 

Konten merupakan salah satu elemen utama yang harus ada pada setiap 

website, karena konten adalah sebuah informasi yang dibutuhkan oleh orang 

dalam mengakses website yang dibangun. 

Menurut Hasugian (2018) website dibangun dengan menggunakan protokol 

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) yang berisikan dokumen multimedia seperti 

text, gambar, video, musik dan lain sebagainya, yang kemudian dapat diakses 

melalui software browser seperti Chrome, Mozilla, dan lain sebagainya. 
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3.5 Laravel 

Laravel merupakan sebuah framework pemrograman berbasis website yang 

menggunakan pemodelan Model, View, Controller (MVC) dalam pembangunan 

aplikasi yang bertujuan untuk mempermudah, meningkatkan kualitas website dan 

meningkatkan produktifitas pekerjaan dengan efektif serta efisien karena sintak 

yang bersih dan fungsional yang dapapt mempersingkat waktu pengerjaan (Luthfi, 

2017).  Menurut Mediana & Nurhidayat (2018) Laravel merupakan framework  

yang berbasis PHP dan bersifat open-source yang banyak digunakan oleh 

programmer. Laravel berada di bawah lisensi MIT yang dapat dijalankan dengan 

menggunakan Github. 

Dalam penggunaannya Laravel memiliki kelemahan dalam penyimpanan file, 

karena terdapat beberapa file default yang tidak bisa di hapus, sehingga 

memerlukan ruang penyimpanan yang cukup besar. Laravel dapat dijalankan pada 

laptop atau komputer  dengan versi PHP minimal 5.4 (Mediana & Nurhidayat, 

2018). Instalasi Laravel harus terhubung pada internet, karena untuk proses 

penginstalan perlu mengunduh library Laravel serta sebelum melakukan proses 

instalasi, laptop atau komputer harus terinstal composer terlebih dahulu. Selain 

composer, webserver seperti XAMPP harus ada pada komputer atau laptop sebelum 

membuat project Laravel. Berikut adalah beberapa tahapan untuk membuat project 

Laravel. 

1. Langkah awal adalah dengan membuka command prompt (CMD), dengan 

menekan tombol Windows + R secara bersamaan, ketikkan “cmd”, dan tekan 

OK. 
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Gambar 5. Run setup windows. 

2. Hasil dari langkah sebelumnya adalah jendela CMD baru yang digunakan 

untuk pembuatan project Laravel. Langkah awal yang dilakukan pada  CMD 

adalah dengan pindah direktori ke direktori webserver dengan menggunakan 

printah “cd”. Pada penelitian ini direktori yang dituju adalah “cd 

C:\XAMPP/htdocs/” 

 

Gambar 6. Tampilan CMD. 

3. Sebelum membuat project Laravel baru, pastikan composer sudah terinstall 

dengan benar di laptop atau komputer, dengan perintah “composer -v”. 
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Gambar 7. Versi composer. 

4. Setelah itu ketikan perintah “composer create-project --prefer-dist 

laravel/laravel keuangan”. Syntax tersebut berfungsi untuk membuat project 

baru Laravel dengan nama modul_laravel dan pada direktori Laravel, serta 

versi Laravel yang terbaru dengan printah “—prefer-dist”.  

 

Gambar 8. Create project Laravel. 

3.6 Extreme Programming (XP) 

XP merupakan metode pengembangan aplikasi yang sederhana dan memiliki 

tujuan untuk membentuk sebuah tim dari skala terkecil hingga yang terbesar agar 

dapat mengatasi persyaratan yang tidak jelas dan perubahan persyaratan yang 

mendadak jika ada, serta XP merupakan metode pengmbangan perangkat lunak 

yang palki banyak diminati (Supriyatna, 2018). Menurut Akbar dan Agus (2017) 
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XP merupakan metode pengembangan aplikasi yang efektif dan efisien dengan 

menawarkan tahapan-tahpan yang berfokus pada bagian-bagian tertentu yang ingin 

dituju, oleh karena itu XP merupakan metode pengembangan aplikasi yang bersifat 

Object Oriented Program (OOP). 

 

Gambar 9. Skema extreme programming. 

Sesuai dengan gambar 9 tentang skema dari XP, XP memiliki 5 tahapan yaitu, 

planning, design, coding, testing, dan software increment. Berikut adalah 

penjelasan dari 5 tahapan tersebut menurut Supriyatna (2018): 

1. Planning (Perencanan) 

Sesuai dengan Gambar 2, tahap awal yang dapat dilakukan dalam 

penelitian ini yaitu Planning atau perencanaan. Tahap perencanaan dapat 

dimulai dengan melakukan observasi terhadap kebutuhan sistem yang 

memungkinkan pengguna dapat memahami proses bisnis dan mendapatkan 

gambaran yang jelas mengenai fitur-fitur yang ada pada aplikasi. 

2. Design (Perancangan) 
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Tahap kedua yaitu tahap perancangan, pada tahap ini dilakukan 

pembutan pemodelan sistem berdasarkan hasil analisa kebutuhan sistem dan 

kebutuhan pengguna yang telah di lakukan pada tahap perencanaan 

sebelumnya, selain pemodelan sistem pada tahap ini juga membuat 

pemodelan basis data serta pemodelan arsitektur pengguna yang akan 

digunakan nantinya. 

3. Coding (Pengkodean) 

Tahapan ini merupakan tahapan implementasi dari perancangan model 

sistem, arsitektur pengguna dan basis data yang sudah di buat sebelumnya 

pada tahap design atau perancangan ke dalam bentuk kode program yang 

menghasilkan prototype dari program yang dibuat. 

4. Testing (Pengujian) 

Pada tahap pengujian dilakukan pengujian aplikasi yang sudah 

dilakukan pengkodean pada tahap sebelumnya, pengujian dilakukan terhadap 

pengguna aplikasi atau end user, dengan tujuan agar mendapatkan feedback 

dari pengguna untuk mengembangkan aplikasi. Pengujian terhadap aplikasi 

dapat menggunakan metode pengujian black box. 

5. Software Increment (Peningkatan Perangkat Lunak) 

Tahapan ini merupakan tahap pengembangan aplikasi yang sudah 

dibuat dan dilakukan pengujian terhadap pengguna pada tahap testing. 

Feedback yang di dapat pada pengguna dijadikan sebagai kebutuhan 

pengembangan sistem. 
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3.7 Black-box Testing 

Pengujian aplikasi perlu dilakukan untuk mengukur fungsional dari aplikasi 

yang telah dibuat dan mengevaluasi kesalahan yang ditemukan pada aplikasi 

tersebut. Salah satu metode pengukuran aplikasi adalah dengan menggunakan 

black-box testing, menurut Jaya (2018) black-box testing merupakan salah satu 

teknik pengujian aplikasi yang berfokus terhadap spesifikasi fungsional dan bekerja 

dengan mengabaikan struktur control, sehingga fokusnya beralih pada informasi 

domain. Pengujian fungsional yang dilakukan pada black-box membutuhkan 

inputan dari pengguna dan output yang dihasilkan dari aplikasi, namun pengguna 

yang diharapkan adalah pengguna yang tidak tahu tentanf bagaimana proses atau 

sistem aplikasi bekerja, agar dapat menghasilkan hasil  pengujian fungsi yang 

maksimal dan mendapatkan banyak error pada aplikasi jika ada fungsi yang tidak 

sesuai (Luthfi, 2017). 

Menurut Jaya (2018) terdapat 3 keuntungan dan 3 kekurangan dalam 

menggunakan black-box dalam pengujian fungsi aplikasi, antara lain: 

1. Keuntungan 

a. Penguji aplikasi tidak harus mengetahui Bahasa pemrograman  tertentu 

dalam pembuatan aplikasi. 

b. Pengujian aplikasi dilakukan dari sudut pandang pengguna, sehingga 

dapat membantu dalam mengungkapkan ambigus dan inkonsistensi 

dalam fungsional aplikasi. 

c. Pembangun aplikasi dan penguji aplikasi saling terhubung, sehingga 

memudahkan dalam melakukan perbaikan program apabaila ada fungsi 

yang tidak sesuai. 
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2. Kekurangan 

a. Uji kasus sulit karena tidak didesain dengan spesifikasi yang jelas. 

b. Memiliki kemungkinan untuk pengulangan pengujian yang telah 

dilakukan sebelumnya oleh pengembang aplikasi. 

c. Bagian back end tidak mengalami penngujian, karena difokuskan 

terhadap front end aplikasi. 

Menurut Cholifah, dkk.  (2018) metode pengujian aplikasi black box dapat 

mengetahui apakah fungsi tertentu dari aplikasi dapat menerima masukan data yang 

tidak diharapkan dan menampilkan output yang sesuai atau tidak. 

3.8 User Experience Questionarre (UEQ) 

UEQ merupakan salah satu metode atau teknik dalam melakukan pengujian 

user experience dari sebuah sistem aplikasi. Pengujian user experience berrtujuan 

untuk menguji apakah aplikasi yang sudah dibuat memenuhi kebutuhan dari end 

user aplikasi tersebut. Menurut RL Bau & Styanto (2020) dengan menggunakan 

UEQ pengembang aplikasi dapat mengetahui kekurangan dari program yang sudah 

dibuat dan mengetahui kebutuhan pengguna apa yang belum terpenuhi dari aplikasi 

yang sudah dibuat. Pengujian user experience dengan menggunakan UEQ 

mengharapkan respon positif dan negatif dari end user aplikasi, agar pengembang 

aplikasi dapat melakukan perbaikan terhadap aplikasi yang dibuat. 

Menurut Susilo, dkk. (2018) UEQ merupakan alat kuisoner yang cocok untuk 

pengujian User Experience (UX), karena UEQ merupakan alat pengujian UX yang 

sederhana, mudah dan efisien untuk melakukan pengukuran pengalaman pengguna 

dalam menjalankan aplikasi. UEQ memiliki 6 aspek utama dalam pengujiannya 
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yaitu daya tarik, kejelasan, efisiensi, ketepatan, stimulasi dan kebaruan serta UEQ 

memiliki 26 komponen pertanyaan yang paten atau tidak dapat dirubah.
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

Dalam pembangunan dan pengembangan perangkat lunak yang digunakan 

pada penelitian ini yaitu menggunakan metode pengembangan aplikasi Extreme 

Programming, dengan skema atau tahapan seperti pada Gambar 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Planning (Perencanaan) 

Sesuai dengan Gambar 10, tahap awal yang dapat dilakukan dalam penelitian 

ini yaitu Planning atau perencanaan. Tahap perencanaan dapat dimulai dengan 

melakukan observasi terhadap kebutuhan sistem yang memungkinkan pengguna 

dapat memahami proses bisnis dan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai 

fitur-fitur yang ada pada aplikasi. Pada tahap perencanaan terdapat 2 tahapan utama 

sebelum melakukan pembangunan sistem, yaitu identifikasi masalah dan analisis 

kebutuhan sistem. 

 

Design 

Planning Testing 

Coding 

Software 
Increment 

Simple Design 
CRC Cards  

Spike solution 
prototypes  

Pair programming 

refactoring  
Unit test 

continuous integration  

User sories,values, 
acceptance test 
criteria, iteration 
plan Release 

Acceptance testing 

 

Gambar 10. Skema rancang bangun aplikasi. 
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4.1.1  Identifikasi Masalah 

Dalam pembangungan aplikasi pembelajaran praktikum sistem informasi 

akuntansi di SMKS Barunawati Surabaya, dimulai dari identifikasi permasalahan 

dengan melakukan wawancara terhadap ketua program studi akuntansi di SMKS 

Barunawati Surabaya. Dari hasil wawancara tersebut menghasilkan permasalahan 

dan alternatif solusi yang dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil identifikasi masalah. 

Masalah Alternatif Solusi 

Pengenalan siklus penjurnalan atau 

pencatatan transaksi akuntansi dasar 

terhadap siswa kelas X mengalami 

kesulitan pemahaman oleh siswa kelas 

X, dikarenakan terlalu banyak transaksi 

dan perhitungan yang harus 

dimasukkan pada jurnal, sehingga 

terkadang siswa salah dalam 

melakukan pencatatan dan hasil dari 

siklus akuntansi tersebut tidak balance. 

Rancang bangun aplikasi pembelajaran 

praktikum sistem informasi akuntansi 

berbasis website dengan menggunakan 

framework Laravel. 

 

4.1.2 Analisa Kebutuhan 

Tahap perencanaan selanjutnya yaitu melakukan analisis kebutuhan sistem 

atau aplikasi, kegiatan ini bertujuan untuk mencari informasi terkait hal apa saja 

yang dapat dilakukan oleh end user aplikasi terhadap aplikasi yang dibangun serta 

hal ini dapat membantu programmer dalam menentukan pemodelan yang akan 
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dibuat pada tahap selanjutnya. Dalam analisa kebutuhan dibagi menjadi 2 

kebutuhan yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional. Pada 

penelitian ini end user dari aplikasi yang dibangun adalah siswa SMKS Barunawati 

Surabaya jurusan akuntansi kelas X. Untuk hasil analisa kebutuhan dari penelitian 

ini dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Hasil analisa kebutuhan. 

Fungsional Non Fungsional 

Siswa dapat melakukan daftar akun. 

Keamanan dari database menggunakan 

password dari sistem dan enkripsi data 

dari Laravel. 

Siswa dapat melakukan login. 

Informasi yang ditampilkan untuk 

membantu siswa dalam pencatatan 

siklus akuntansi keuangan perusahaan 

jasa. 

Siswa dapat melakukan Create Update 

Read Delete (CURD) pada daftar akun. 

Perangkat lunak yang dibutuhkan 

server antara lain : 

• Sistem Operasi minimal windows 

7 64 bit. 

• Domain dan Hosting 

• Visuat Studio Code 

• Google Chrome/Mozilla 

• Microsoft Office 

Siswa dapat melakukan CURD pada 

jurnal umum. 

Perangkat lunak yang dibutuhkan end 

user antara lain: 
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Fungsional Non Fungsional 

• Google Chrome/Mozilla 

• Microsoft Office 

Siswa dapat mencetak jurnal umum. 

Perangkat keras yang dibutuhkan oleh 

server antara lain: 

• RAM minimal 4 GB 

• Harddisk minimal 512 GB 

• Processor minimal Core i3 

• Printer 

• Mikrotik 

Siswa dapat melihat dan mencetak 

buku besar sesuai dengan transaksi 

pada jurnal umum. 

Perangkat keras yang dibutuhkan oleh 

end user antara lain: 

• RAM minimal 4 GB 

• Harddisk minimal 256 GB 

• Processor minimal Core to Duo 

• Printer 

Siswa dapat melihat dan mencetak 

neraca saldo sesuai dengan transaksi 

pada jurnal umum dan buku besar. 

 

Siswa dapat melakukan CURD pada 

jurnal penyesuaian. 

 

Siswa dapat melihat dan mencetak 

neraca lajur sesuai dengan transaksi 
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Fungsional Non Fungsional 

pada jurnal umum dan jurnal 

penyesuaian. 

Siswa dapat melihat dan mencetak 

laporan  laba rugi berdasarkan transaksi 

jurnal umum dan jurnal penyesuaian. 

 

Siswa dapat melakukan logoout pada 

sistem. 

 

 

4.2 Design (Pemodelan) 

Tahap kedua yaitu tahap perancangan, pada tahap ini dilakukan pembutan 

pemodelan sistem berdasarkan hasil analisa kebutuhan sistem yang telah di lakukan 

pada tahap perencanaan sebelumnya, selain pemodelan sistem pada tahap ini juga 

membuat pemodelan basis data serta pemodelan arsitektur pengguna yang akan 

digunakan nantinya. Pada pembangunan aplikasi pembelajaran praktikum sistem 

informasi akuntansi di SMKS Barunawati Surabaya menggunakan pemodelan 

sistem Use Case Diagram, Activity Diagram, dan Sequence Diagram. 

4.2.1  Pemodelan Sistem 

Pada penelitian ini pemodelan sistem yang digunakan untuk menggambarkan 

alur dan fungsi dari aplikasi adalah Use Case Diagram, Sysflow, dan IPO. 

4.2.1.1 Use Case Diagram 

Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan fungsi-fungsi dari 

aplikasi yang dapat dijalankan oleh end user berdasarkan jenis end user yang 

menjalankannya. Pada penelitian ini end user dari aplikasi hanya ada 1, yaitu siswa, 
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sehingga use case diagram yang dibuat hanya untuk siswa. Untuk use case diagram 

siswa dapat dilihat pada Gambar 11. 

 

Gambar 11. Use case diagram SIA. 

4.2.1.2  Activity Diagram Register 

Activity diagram register menjelaskan bagian dari use case system pada 

bagian registrasi. Siswa harus masuk ke halaman registrasi terlebih dahulu dengan 

menekan create new account lalu kemudia siswa harus mengisikan data diri yang 

dibutuhkan sistem secara lengkan dan langkah terakhir menekan tombol sumbit 

untuk menyimpan datanya. Kemudian sistem akan mengecek kelengkapan data 



46 
 

 
 

sebelum memasukkan kedalam database. Untuk activity diagram register bisa 

dilihat pada Gambar 12. 

 

Gambar 12. Activity diagram register. 

4.2.1.3 Activity Diagram Mendaftarkan Akun Jurnal 

Pada use case mendaftarkan akun jurnal siswa dapat melakukan CURD pada 

tabel akun. Adapun activity diagram yang menggambarkan alur proses 

mendaftarkan akun jurnal oleh siswa yang dapat dilihat pada Gambar 13. 
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Gambar 13. Activity diagram mendaftarkan akun jurnal. 

4.2.1.4 Activity Diagram Memasukkan Transaksi Jurnal Umum 

Pada use case memasukkan transaksi jurnal umum, siswa dapat melakukan 

CURD pada tabel jurnal umum. Adapun activity diagram yang menggambarkan 

alur proses mendaftarkan akun jurnal oleh siswa yang dapat dilihat pada Gambar 

14. 
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Gambar 14. Activity diagram memasukkan transaksi jurnal umum. 

4.2.1.5 Activity Diagram Memasukkan Transaksi Jurnal Penyesuaian 

Pada use case memasukkan transaksi jurnal penyesuaian, siswa dapat 

melakukan CURD pada tabel jurnal penyesuaian. Adapun activity diagram yang 

menggambarkan alur proses mendaftarkan akun jurnal oleh siswa yang dapat dilihat 

pada Gambar 15. 
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Gambar 15. Activity diagram memasukkan transaksi jurnal penyesuaian. 

4.2.1.6 Activity Diagram Mengelola Laporan Perhitungan Akuntansi 

Pada use case memasukkan transaksi jurnal penyesuaian, siswa dapat melihat 

laporan keuangan hasil perhitungan dari SIA. Adapun activity diagram yang 

menggambarkan alur proses tersebut oleh siswa yang dapat dilihat pada Gambar 

16. 
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Gambar 16. Activity diagram laporan keuangan. 

4.2.1.7  Sequence Diagram Register 

Sequence diagram digunakan untuk menjelaskan proses yang ada pada setiap 

activity diagram yang sudah dibuat sebelumnya. Sequence diagram register 

digunakan untuk menjelaskan activity diagram register. Adapun untuk alurnya 

digambarkan dengan menggunakan sequence diagram seperti pada Gambar 17. 
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Gambar 17. Sequence diagram register. 

4.2.1.8 Sequence Diagram Mendaftarkan Akun Jurnal Umum 

Sequence diagram digunakan untuk menjelaskan proses yang ada pada setiap 

activity diagram yang sudah dibuat sebelumnya. Sequence diagram register 

digunakan untuk menjelaskan activity diagram mendaftarkan akun jurnal. Adapun 

untuk alurnya digambarkan dengan menggunakan sequence diagram seperti pada 

Gambar 18. 
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Gambar 18. Sequence diagram daftar akun. 

4.2.1.9 Sequence Diagram Memasukkan Transaksi Jurnal Umum 

Sequence diagram digunakan untuk menjelaskan proses yang ada pada setiap 

activity diagram yang sudah dibuat sebelumnya. Sequence diagram register 

digunakan untuk menjelaskan activity diagram memasukkan transaksi jurnal 

umum. Adapun untuk alurnya digambarkan dengan menggunakan sequence 

diagram seperti pada Gambar 19. 

 

Gambar 19. Sequence diagram memasukkan transaksi jurnal umum 
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4.2.1.10 Sequence Diagram Memasukkan Transaksi Jurnal Penyesuaian 

Sequence diagram digunakan untuk menjelaskan proses yang ada pada setiap 

activity diagram yang sudah dibuat sebelumnya. Sequence diagram register 

digunakan untuk menjelaskan activity diagram memasukkan transaksi jurnal 

umum. Adapun untuk alurnya digambarkan dengan menggunakan sequence 

diagram seperti pada Gambar 20. 

 

Gambar 20. Sequence diagram memasukkan transaksi jurnal penyesuaian. 

4.2.1.11 Sequence Diagram Mengelola Laporan Keuangan 

Sequence diagram digunakan untuk menjelaskan proses yang ada pada setiap 

activity diagram yang sudah dibuat sebelumnya. Sequence diagram register 

digunakan untuk menjelaskan activity diagram mengelola laporan keuangan. 

Adapun untuk alurnya digambarkan dengan menggunakan sequence diagram 

seperti pada Gambar 21. 
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Gambar 21. Sequence diagram mengelola laporan keuangan. 
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4.2.2  Pemodelan Data 

Pada pemodelan data dapat digambarkan melalui class diagram yang sudah 

disusun seperti pada Gambar 22. Class diagram dibuat untuk menjelaskan fungsi 

dan kebutuhan data yang dibutuhkan pada aplikasi SIA. Class diagram pada 

pembuatan aplikasi SIA dapat di lihat pada Gambar 22. 

 

Gambar 22. Class diagram aplikasi SIA. 
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4.3 Coding (Pengkodean) 

Pada tahap pengkodean penulis akan memaparkan hasil dari pengembangan 

aplikasi yang sudah dibuat sesuai dengan pemodelan aplikasi yang sudah 

dipaparkan sebelumnya pada tahap design atau pemodelan. Adapun beberapa menu 

dan fungsi dari aplikasi yang dibuat, antara lain. 

4.3.1. Create Account 

Langkah pertama yang harus dilakukan untuk menggunakan apliaksi 

pembelajaran ini adalah siswa atau pengguna membuat dan mendaftarkan akun 

pada aplikasi. Untuk mendaftarkan akun pada aplikasi, pengguna diperbolehkan 

menggunakan e-mail pribadi ataupun membuat nama e-mail dan kata sandi yang 

baru. Halaman untuk membuat akun baru dapat dilihat pada Gambar 23. Berikut 

dapat di uraikan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam membuat dan 

mendaftarkan akun. 

1. Siswa atau pengguna membuka website http://sia-barunawati.coolture.id 

2. Siswa atau pengguna melakukan pendaftaran akun dengan memasukkan 

nama e-mail dan kata sandi. 

3. Klik “sign in”. 

https://www.google.com/url?q=http://sia-barunawati.coolture.id&sa=D&source=editors&ust=1616742921117000&usg=AFQjCNFscuLRV8rM10ZM5WDy7x2a1N_dmQ
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Gambar 23. Halaman membuat akun. 

4.3.2. Daftar Akun dan Kode Transaksi 

Penginputan daftar dan kode akun ini merupakan tahapan awal proses 

pencatatan dalam aplikasi yang nantinya digunakan untuk menginputkan nama-

nama akun ke dalam jurnal umum, halaman untuk pendaftaran akun jurnal dapat 

dilihat pada Gambar 24. Berikut dapat diuraikan langkah-langkah yang harus 

dilakukan dalam memasukkan daftar dan kode akun : 

1. Klik “Daftar Akun” pada layar tampilan dashboard. 

2. Siswa atau pengguna dapat melihat daftar nomor kode akun pada bagian “List 

Ref”. 

3. Klik “Tambah Data” untuk menginputkan nama akun, kode akun, dan 

keterangan. Nama dan kode akun yang didaftarkan harus sama dengan list 

referensi ref pada aplikasi.  

Selanjutnya, klik “Tambah Data”. 



58 
 

 
 

 

Gambar 24. Halaman daftar akun jurnal dan kode transaksi. 

4.3.3. Jurnal Umum 

Dalam proses pencatatan jurnal umum menggunakan aplikasi ini, siswa atau 

pengguna masih harus melakukan pencatatan dengan cara manual yakni dengan 

cara memasukkan nama-nama akun dan jumlah saldo nominal pada akun debet dan 

kredit sesuai dengan bukti transaksi yang tersedia, untuk halaman dan form tambah 

transaksi jurnal umum dapat dilihat pada Gambar 25. Berikut dapat diuraikan 

langkah-langkah pencatatan jurnal umum menggunakan aplikasi yakni sebagai 

berikut. 

1. Klik “Jurnal Umum” pada layar tampilan dashboard. 

2. Klik “Tambah Data” 

3. Masukkan tanggal transaksi, nama akun, jumlah saldo transaksi (debit atau 

kredit). 

4. Jika, saldo nominal transaksi berada pada kolom debit, maka pada kolom 

kredit wajib di isi dengan angka “0”. Begitupun sebaliknya.  

5. Penulisan nominal saldo tidak perlu menggunakan simbol titik (.) cukup 

memasukkan angka nominal saja, seperti contoh 7000000. 
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Klik “Tambah Data”. 

 

Gambar 25. Halaman daftar transaksi jurnal umum. 

4.3.4. Buku Besar 

Pada siklus akuntansi buku besar, siswa atau pengguna tidak perlu lagi 

menginputkan data kembali karena aplikasi akan otomatis mencatat dan 

menampilkan hasil dari siklus akuntansi buku besar pada aplikasi. Nama-nama 

akun dan nominal yang yang ada di dalam buku besar sesuai dengan nama dan 

nominal yang akun yang sudah di catat di dalam jurnal umum, untuk halaman buku 

besar dapat dilihat pada Gambar 26. 
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Gambar 26. Halaman buku besar. 

4.3.5. Neraca Saldo 

Pada penyusunan siklus akuntansi neraca saldo, siswa atau pengguna juga 

tidak perlu mencatat transaksi kembali karena aplikasi akan otomatis menampilkan 

hasil dari neraca saldo pada aplikasi. Hasil dari neraca saldo ini adalah hasil akhir 

dari saldo normal yang ada di dalam buku besar, untuk halaman neraca saldo dapat 

dilihat pada Gambar 27. 

 

Gambar 27. Halaman neraca saldo. 
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4.3.6. Jurnal Penyesuaian 

Pada tahapan siklus akuntansi jurnal penyesuaian menggunakan aplikasi ini 

dilakukan secara manual. Siswa atau pengguna harus menginputkan data informasi 

penyesuaian yang ada di akhir periode secara manual sesuai dengan bukti informasi 

yang ada, untuk daftar transaksi jurnal penyesuaian dan form isian transaksi jurnal 

penyesuaian dapat dilihat pada Gambar 28. Berikut dapat diuraikan langkah-

langkah penginputan data jurnal penyesuaian ke dalam aplikasi yakni sebagai 

berikut. 

1. Klik “Jurnal Penyesuaian” pada layar tampilan dashboard. 

2. Klik “Tambah Data”. 

3. Masukkan tanggal transaksi, nama akun, jumlah saldo transaksi (debit atau 

kredit). 

4. Jika, saldo nominal transaksi berada pada kolom debit, maka pada kolom 

kredit wajib di isi dengan angka “0”. Begitupun sebaliknya. 

5. Penulisan nominal saldo tidak perlu menggunakan simbol titik (.) cukup 

memasukkan angka nominal saja, seperti contoh 7000000. 

6. Klik “Tambah Data”. 
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Gambar 28. Halaman daftar transaksi jurnal penyesuaian. 

4.3.7. Neraca Lajur 

Pada tahapan siklus akuntansi neraca lajur, siswa atau pengguna tidak perlu 

menginputkan data kembali karena aplikasi akan secara otomatis menampilkan 

hasil dari neraca lajur secara sistematis. Pada tampilan neraca lajur dalam aplikasi 

ini terdapat 10 kolom seperti penyusunan secara manual pada umunya, yakni 

terdapat bagian neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, 

laporan laba/rugi, dan laporan posisi keuangan. Sehingga siswa atau pengguna 

diharapkan dapat dengan mudah mempelajari alur siklus akuntansi perusahaan jasa 

menggunakan aplikasi, untuk halaman neraca lajur dapat dilihat pada Gambar 29. 
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Gambar 29. Halaman neraca lajur. 

4.3.8. Laporan Keuangan 

Pada penyusunan siklus laporan keuangan, siswa atau pengguna tidak perlu 

menginputkan data kembali karena aplikasi akan secara otomatis menampilkan 

hasil dari laporan keuangan siklus akuntansi perusahaan jasa secara sistematis. 

Terdapat 3 laporan keuangan yang di tampilkan dalam aplikasi ini yakni laporan 

laba/rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. 

4.3.8.1. Laporan Laba/Rugi 

Di dalam laporan laba/rugi, aplikasi akan secara otomatis menampilkan hasil 

dari laba/rugi perusahaan jasa. Data yang ditampilkan dalam laporan ini meliputi 

akun pendapatan, beban-beban usaha, dan hasil laba/rugi perusahaan jasa, untuk 

tampilan halaman laporan Laba/Rugi dapat dilihat pada Gambar 30. 
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Gambar 30. Halaman laporan laba rugi. 

4.3.8.2. Laporan Perubahan Modal 

pada laporan perubahan modal, siswa atau pengguna tidak perlu memasukkan 

data kembali karena aplikasi akan secara otomatis menampilkan hasil dari laporan 

perubahan modal secara sistematis, untuk tampilan halaman laporan perubahan 

modal dapat dilihat pada Gambar 31. Data yang di tampilkan dalam laporan 

perubahan modal ini meliputi : 

1. Modal awal perusahaan. 

2. Prive. 

3. Laba atau rugi bersih. 

4. Hasil dari penambahan atau pengurangan modal. 

5. Modal akhir perusahaan. 
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Gambar 31. Halaman laporan perubahan modal. 

4.3.8.3. Laporan Posisi Keuangan 

Pada penyusunan siklus laporan posisi keuangan, siswa atau pengguna tidak 

perlu memasukkan data kembali karena aplikasi akan secara otomatis menampilkan 

hasil dari laporan posisi keuangan. Pada bagian siklus laporan posisi keuangan ini, 

aplikasi akan menampilkan data-data aktiva dan passiva. 

 

Gambar 32. Halaman laporan posisi keuangan. 

4.3.9. Jurnal Penutup 

Pada siklus jurnal penutup, siswa atau pengguna tidak perlu memasukkan 

data kembali karena aplikasi akan secara otomatis menampilkan hasil dari jurnal 
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penutup secara sistematis. Data yang ditampilkan sama seperti menyusun jurnal 

penutup secara manual yakni menutup saldo akun pendapatan, beban-beban usaha, 

laba/rugi, dan prive atau penarikan sebagian aset atau modal di sebuah perusahaan 

dan digunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya. Untuk tampilan halaman jurnal 

penutup dapat dilihat pada Gambar 33. 

 

Gambar 33. Halaman jurnal penutup. 

4.3.10. Neraca Saldo Setelah Penutupan 

Pada siklus akuntansi neraca saldo setelah penutupan, siswa atau pengguna 

tidak perlu memasukkan data kembali karena aplikasi akan secara otomatis 

menampilkan hasil dari neraca saldo setelah penutupan secara sistematis. Data yang 

ditampilkan pada siklus neraca saldo setelah penutupan ini sama seperti 

penyusunan secara manual supaya siswa atau pengguna dapat dengan mudah 

memahmi siklus akuntansi pada umumnya. Data yang di tampilkan yakni rekening-

rekening rill saja yaitu aktiva, utang, dan modal, untuk tampilan halaman neraca 

saldo setelah penyesuaian dapat dilihat pada Gambar 34. 
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Gambar 34. Halaman Neraca Saldo Setelah Penutupan. 

4.4 Testing (Pengujian) 

Pada tahap pengujian, terdapat 2 metode pengujian, yaitu black box testing 

yang digunakan untuk mengujii fitur dan fungsi dari aplikasi secara program dan 

User Experience Questionnaire (UEQ) yang digunakan untuk melakukan uji coba 

aplikasi kepada end user atau siswa. 

4.4.1.  Black Box Testing 

Untuk hasil dari pengujian black box testing pada penggunaan aplikasi SIA 

yang sudah dibangun, dapat dilihat pada Tabel 3 sampai dengan Tabel 7 di bawah 

ini. 

Tabel 3. Hasil uji coba menggunakan Black Box Testing. 

Test 
Case 
ID 

Tujuan Input 
Output yang 
diharapkan 

Status 

Proses login. 

1.  Memasukkan 
email  benar 
dan password 
benar 

Email: 
yudi07@gmail.com  
Password : yudi123 

Login berhasil dan 
masuk ke dalam 
dashboard 
aplikasi. 

Pass 
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Test 
Case 
ID 

Tujuan Input 
Output yang 
diharapkan 

Status 

2.  Memasukkan 
email salah 
dan password 
benar 

Email: yudi@gmail.com 
Password: yudi123 

Login gagal dan 
muncul pesan 
“These credentials 
do not match our 
records.” 

Pass 

3.  Memasukkan 
email salah 
dan password 
salah 

Email: yudi@gmail.com 
Password: yudi 

Login gagal dan 
muncul pesan 
“These credentials 
do not match our 
records.” 

Pass 

4.  Memasukkan 
email benar 
dan password 
salah 

Email: 
yudi07@gmail.com 
Password: yudi 

Login gagal dan 
muncul pesan 
“These credentials 
do not match our 
records.” 

Pass 

Proses create new account 
5.  Memasukkan 

data diri 
lengkap sesuai 
form yang 
disediakan. 

Nama : Muhammad 
Wahyudi 
Email: 
yudi07@gmail.com  
Password : yudi123 
Confirmation Password : 
yudi123 

Akun berhasil 
dibuat dan siswa 
masuk ke dalam 
dashboard 
aplikasi. 

Pass 

6.  Memasukkan 
data diri 
lengkap sesuai 
form yang 
disediakan. 

Nama : Muhammad 
Wahyudi 
Email: 
yudi07@gmail.com  
Password : yudi123 
Confirmation Password : 
yudi123 

Akun berhasil 
dibuat dan siswa 
masuk ke dalam 
dashboard 
aplikasi. 

Pass 

7.  Tidak 
memasukkan 
semua isian 
data diri 

Nama : 
Email: 
yudi07@gmail.com  
Password : yudi123 
Confirmation Password : 
yudi123 

Pendaftaran gagal 
dan 
mengembalikan 
kehalaman create 
new account. 

Pass 

8.  Memasukkan 
password tapi 
tidak 

Nama : Muhammad 
Wahyudi 

Pendaftaran gagal 
dan 
mengembalikan 

Pass 

mailto:yudi@gmail.com
mailto:yudi07@gmail.com
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Test 
Case 
ID 

Tujuan Input 
Output yang 
diharapkan 

Status 

memasukkan 
confirmation 
password 

Email: 
yudi07@gmail.com  
Password : yudi123 
Confirmation Password :  

kehalaman create 
new account. 

9.  Memasukkan 
password dan 
confirmation 
password 
yang serupa.  

Nama : Muhammad 
Wahyudi 
Email: 
yudi07@gmail.com  
Password : yudi123 
Confirmation Password : 
yudi123 

Akun berhasil 
dibuat dan siswa 
masuk ke dalam 
dashboard 
aplikasi. 

Pass 

CURD daftar akun 
10.  Memasukkan 

data kode 
akun sesuai 
dengan form 
isian yang 
disediakan. 

Nomor ref : 123 
Nama ref : Modal 
Keterangan : Modal 
Pemilik 

Data berhasil 
ditambahkan dan 
menampilkan data 
akun terbaru 

Pass 

11.  Tidak 
memasukkan 
semua data 
yang 
diharuskan. 

Nomor ref : 123 
Nama ref : Modal 
Keterangan : 

Data gagal 
terunggah dan 
memuat ulang 
halaman daftar 
akun. 

Pass 

12.  Menghapus 
data 

Menekan tombol “Hapus”  Menampilkan 
notifikasi 
“Apakah anda 
yakin ingin 
menghapus data 
ini ?” 

Pass 

13.  Memilih iya 
ketika 
notifikasi 
muncul.  

Mentekan tombol “Iya” 
pada notifikasi hapus data 

Data berhasil 
dihapus dan 
memuat ulang 
halaman daftar 
akun. 

Pass 

14.  Memilih tidak 
ketika 
notifikasi 
muncul.  

Mentekan tombol “Tidak” 
pada notifikasi hapus data 

Data gagal 
dihapus dan tidak 
terjadi apa-apa. 

Pass 
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Test 
Case 
ID 

Tujuan Input 
Output yang 
diharapkan 

Status 

15.  Menampilkan 
halaman edit 
data. 

Mentekan tombol “Edit”. Berpindah 
halaman ke 
halaman edit 
dengan membawa 
data yang sesuai 
dengan item yang 
dipilih 

Pass 

16.  Merubah 
semua data. 

Nomor ref : 124 
Nama ref : Utang 
Keterangan : Utang Usaha 

Data berhasil 
diperbarui dan 
kembali ke 
halaman daftar 
akun dengan data 
terbaru. 

Pass 

17.  Tidak 
melakukan 
perubahan 
sama sekali. 

Nomor ref : 123 
Nama ref : Modal 
Keterangan : Modal 
Pemilik 

Tidak ada 
perubahan data 
dan kembali ke 
halaman daftar 
akun 

Pass 

CURD jurnal umum 
18.  Memasukkan 

data kode 
akun sesuai 
dengan form 
isian yang 
disediakan. 

Tanggal : 10 / 12 / 2021 
Nama ref : Modal 
Debet : 0 
Kredit : 120000 

Data berhasil 
ditambahkan dan 
menampilkan data 
transaksi jurnal 
umum terbaru 

Pass 

19.  Tidak 
memasukkan 
semua data 
yang 
diharuskan. 

Tanggal : 10 / 12 / 2021 
Nama ref :  
Debet : 0 
Kredit : 120000 

Data gagal 
terunggah dan 
memuat ulang 
halaman jurnal 
umum. 

Pass 

20.  Tidak 
memasukkan 
nilai debet 

Tanggal : 10 / 12 / 2021 
Nama ref : Modal 
Debet :  
Kredit : 120000 

Data gagal 
terunggah dan 
memuat ulang 
halaman jurnal 
umum. 

Pass 

21.  Tidak 
memasukkan 
nilai kredit 

Tanggal : 10 / 12 / 2021 
Nama ref : Modal 
Debet : 0 
Kredit :  

Data gagal 
terunggah dan 
memuat ulang 

Pass 
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Test 
Case 
ID 

Tujuan Input 
Output yang 
diharapkan 

Status 

halaman jurnal 
umum. 

22.  Menghapus 
data 

Menekan tombol “Hapus”  Menampilkan 
notifikasi 
“Apakah anda 
yakin ingin 
menghapus data 
ini ?” 

Pass 

23.  Memilih iya 
ketika 
notifikasi 
muncul.  

Mentekan tombol “Iya” 
pada notifikasi hapus data 

Data berhasil 
dihapus dan 
memuat ulang 
halaman jurnal 
umum. 

Pass 

24.  Memilih tidak 
ketika 
notifikasi 
muncul.  

Mentekan tombol “Tidak” 
pada notifikasi hapus data 

Data gagal 
dihapus dan tidak 
terjadi apa-apa. 

Pass 

25.  Menampilkan 
halaman edit 
data. 

Mentekan tombol “Edit”. Berpindah 
halaman ke 
halaman edit 
dengan membawa 
data yang sesuai 
dengan item yang 
dipilih 

Pass 

26.  Merubah 
semua data. 

Tanggal : 10 / 12 / 2021 
Nama ref : Modal 
Debet : 0 
Kredit : 110000 

Data berhasil 
diperbarui dan 
kembali ke 
halaman jurnal 
umum dengan 
data terbaru. 

Pass 

27.  Tidak 
melakukan 
perubahan 
sama sekali. 

Tanggal : 10 / 12 / 2021 
Nama ref :  
Debet : 0 
Kredit : 110000 

Tidak ada 
perubahan data 
dan kembali ke 
halaman jurnal 
umum 

Pass 

28.  Tidak 
memasukkan 
nilai debet. 

Tanggal : 10 / 12 / 2021 
Nama ref : Modal 
Debet :  
Kredit : 110000 

Tidak ada 
perubahan data 
dan kembali ke 

Pass 
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Test 
Case 
ID 

Tujuan Input 
Output yang 
diharapkan 

Status 

halaman jurnal 
umum 

29.  Tidak 
memasukkan 
nilai kredit. 

Tanggal : 10 / 12 / 2021 
Nama ref : Modal 
Debet : 0 
Kredit :  

Tidak ada 
perubahan data 
dan kembali ke 
halaman jurnal 
umum 

Pass 

CURD jurnal penyesuaian 
30.  Memasukkan 

data kode 
akun sesuai 
dengan form 
isian yang 
disediakan. 

Tanggal : 10 / 12 / 2021 
Nama ref : Modal 
Debet : 90000 
Kredit : 0 

Data berhasil 
ditambahkan dan 
menampilkan data 
transaksi jurnal 
penyesuain 
terbaru 

Pass 

31.  Tidak 
memasukkan 
semua data 
yang 
diharuskan. 

Tanggal : 10 / 12 / 2021 
Nama ref :  
Debet : 90000 
Kredit : 0 

Data gagal 
terunggah dan 
memuat ulang 
halaman jurnal 
penyesuaian. 

Pass 

32.  Tidak 
memasukkan 
nilai debet 

Tanggal : 10 / 12 / 2021 
Nama ref : Modal 
Debet :  
Kredit : 0 

Data gagal 
terunggah dan 
memuat ulang 
halaman jurnal 
penyesuaian. 

Pass 

33.  Tidak 
memasukkan 
nilai kredit 

Tanggal : 10 / 12 / 2021 
Nama ref : Modal 
Debet : 90000 
Kredit :  

Data gagal 
terunggah dan 
memuat ulang 
halaman jurnal 
penyesuaian. 

Pass 

34.  Menghapus 
data 

Menekan tombol “Hapus”  Menampilkan 
notifikasi 
“Apakah anda 
yakin ingin 
menghapus data 
ini ?” 

Pass 

35.  Memilih iya 
ketika 

Mentekan tombol “Iya” 
pada notifikasi hapus data 

Data berhasil 
dihapus dan 
memuat ulang 

Pass 
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Test 
Case 
ID 

Tujuan Input 
Output yang 
diharapkan 

Status 

notifikasi 
muncul.  

halaman jurnal 
penyesuaian. 

36.  Memilih tidak 
ketika 
notifikasi 
muncul.  

Mentekan tombol “Tidak” 
pada notifikasi hapus data 

Data gagal 
dihapus dan tidak 
terjadi apa-apa. 

Pass 

37.  Menampilkan 
halaman edit 
data. 

Mentekan tombol “Edit”. Berpindah 
halaman ke 
halaman edit 
dengan membawa 
data yang sesuai 
dengan item yang 
dipilih 

Pass 

38.  Merubah 
semua data. 

Tanggal : 10 / 12 / 2021 
Nama ref : Modal 
Debet : 80000 
Kredit : 0 

Data berhasil 
diperbarui dan 
kembali ke 
halaman jurnal 
penyesuaian 
dengan data 
terbaru. 

Pass 

39.  Tidak 
melakukan 
perubahan 
sama sekali. 

Tanggal : 10 / 12 / 2021 
Nama ref :  
Debet : 80000 
Kredit :  

Tidak ada 
perubahan data 
dan kembali ke 
halaman jurnal 
penyesuaian 

Pass 

40.  Tidak 
memasukkan 
nilai debet. 

Tanggal : 10 / 12 / 2021 
Nama ref : Modal 
Debet :  
Kredit : 0 

Tidak ada 
perubahan data 
dan kembali ke 
halaman jurnal 
penyesuaian 

Pass 

41.  Tidak 
memasukkan 
nilai kredit. 

Tanggal : 10 / 12 / 2021 
Nama ref : Modal 
Debet : 80000 
Kredit :  

Tidak ada 
perubahan data 
dan kembali ke 
halaman jurnal 
penyesuaian 

Pass 
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4.4.2.  UEQ 

Dalam pengujian penggunaan aplikasi SIA yang sudah dibangun, penulis 

membuat kuesioner sesuai dengan pertanyaan dan poin-poin yang sesuai dan 

ditetapkan pada metode UEQ, yaitu terdapat 26 pertanyaan dan setiap pertanyaan 

memiliki 7 range poin jawaban. Kuisioner terdiri dari pasangan atribut bertolak 

belakang secara makna yang dapat merepresentasikan produk/ aplikasi.  Contoh:  

atraktif        tidak atraktif 
 

Dari 40 total responden yang telah mengisi kuesioner yang sudah disebarkan 

menghasilkan nilai rata-rata bagus untuk penggunaan aplikasi  yang sudah 

dibangun. Untuk Benchmark Graphics hasil perhitungan UEQ dari hasil kuesioner 

dapat di lihat pada Gambar  dan untuk detail nilai perhitungan bisa dilihat pada 

Tabel 8. 

Tabel 4. Hasil perhitungan hasil kuesioner dengan menggunakan metode UEQ. 

Graph to show the result relative to the benchmark 

Scale 
Lower 
Border Bad 

Below 
Average 

Above 
Average Good Excellent Mean 

Daya tarik -1.00 0.65 0.44 0.41 0.22 0.78 1.65 
Kejelasan -1.00 0.53 0.37 0.47 0.45 0.68 1.54375 
Efisiensi -1.00 0.5 0.34 0.47 0.33 0.86 1.575 
Ketepatan -1.00 0.7 0.36 0.34 0.2 0.9 1.55625 
Stimulasi -1.00 0.52 0.48 0.31 0.19 1 1.54375 
Kebaruan -1.00 0.24 0.39 0.33 0.38 1.16 0.79375 

 

Dari Tabel 8 dan Gambar 28 dapat disampaikan bahwa, aplikasi yang 

dibangun memiliki daya tarik yang bagus, kejelasan yang bagus, Efisiensi yang 

bagus, ketepatan yang luar biasa, stimulasi yang luar biasa, dan kebaruan di atas 

rata-rata 
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Gambar 35. Bencmark Graphic UEQ. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan kegiatan Kerja Praktik yang sudah dilaksanakan oleh penulis 

selama 1 bulan di SMKS Barunawati Surabaya dan hasil Balck Box Testing serta 

pengujian aplikasi dengan menggunakan metode pengujian UEQ, maka dapat 

ditarik beberapa kesimpulan, antara lain: 

1. Fitur dan fungsi pada aplikasi SIA terbukti berfungsi semua dengan hasil dari 

uji coba aplikasi dengan menggunakan Black Box Testing yang menghasilkan 

41 Test Case dan semuanya Pass, hal ini berarti secara fungsional aplikasi 

memiliki fitur yang dapat digunakan 100% tanpa error. 

2. Aplikasi SIA yang sudah dibangun terbukti memiliki nilai rata-rata untuk 

daya Tarik, kejelasan, efisiensi, ketepatan, dan simulasi pada kelompok Good 

sedangkan untuk kebaruan memiliki rata-rata pada kelompok nilai diatas rata-

data, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aplikasi sudah sesusai 

dengan user experience yang diharapkan. 

 
5.2 Saran 

 Aplikasi SIA yang sudah dibangun tidak sepenuhnya sempurna dan 

memiliki beberapa kekurangan, sehingga terdapat beberapa saran yang dapat 

digunakan untuk pengembangan aplikasi kedepannya. Saran yang dimaksud antara 

lain: 

1. Aplikasi ini hanya terbatas untuk perusahaan jasa saja, sehingga pengguna 

yang sesuai untuk menggunakan aplikasi ini adalah siswa SMK kelas 1 



77 
 

 
 

jurusan akuntansi, karena perusahaan jasa adalah materi pengantar akuntansi 

dan kedepannya dapat dilanjukan untuk perusahaan dagang dan manufaktur 

agar dapat dimanfaatkan sampai lulus. 
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